Smart Transport

Co-Driver Services

køre- og hviletider
Optimer dine transporter ved at have fuld kontrol over
køre- og hviletider.
Overvågning af køre- og hviletider fra
fartskriveren med advarsler.
Administrer dine chaufførers køre- og
hviletider, så du effektivt kan organisere
deres ture, samtidig med at de juridiske
bestemmelser overholdes.

Vores indbyggede computer er knyttet til
fartskriveren og registrerer chaufførens
køre- og hviletider. De historiske hændelser
og realtidsaktiviteterne vises pædagogisk
på skærmen i køretøjet for at vejlede og
minde chaufføren om at bruge arbejdstiden
optimalt og undgå overtrædelser.

Valg af et køretøj på kortet viser en oversigt over chaufførens
arbejdstider.

For a safer and smarter world

Optimeret planlægning af turene
I Co-Driver Weboffice kan lederen se
chaufførernes aktuelle status, så turene
kan planlægges optimalt. Et enkelt klik på
kortet viser status og den aktuelle aktivitet
for den valgte chauffør. Hvis du ønsker en
mere omfattende analyse, kan du tjekke
den kronologiske og farvede præsentation
af chaufførens fartskriverhændelser eller
generere rapporter om kørsel, hvile og
tilgængelige tider.

Denne alarm udløses for at advare
transportchefen, hvis en chauffør begynder at
køre uden kort.
Fordele
Undgå overtrædelser og bøder.
Lad chaufførerne blive vejledt af
automatiske påmindelser
Ture tilpasses altid til chaufførernes
tidsbegrænsninger
Generer rapporter om overtrædelser, og øg
chaufførens bevidsthed
Reager øjeblikkeligt på overtrædelser
takket være advarsler
Få et komplet overblik over chaufførernes
arbejdstid
Analyser aktivitetstidslinjen, og rediger den.

Brug den visning, der viser chaufførens
resterende og optimale timer, så du kan få
de rette oplysninger til at administrere dine
ressourcer og undgå ekstra timer.
Afhængigt af landet er det også muligt at tilføje,
slette eller redigere aktiviteternes art direkte på
tidslinjen, så der kan tilføjes arbejdstider uden
for køretøjet eller rettes fejl. En rapport om
overtrædelser hjælper dig med at kontrollere,
om dine chauffører overholder reglerne for
køre- og hviletider.
Pædagogisk vejledning i køre- og hviletider
I køretøjet kan chaufføren følge op på den
samlede arbejdstid i realtid. Chaufføren får et
overblik over de tidligere aktiviteter og kan
kontrollere timingen for den aktuelle aktivitet.
Takket være påmindelser bliver chaufføren
mindet om pauser i henhold til reglerne eller
varighederne, som ikke må overskrides.
Alarm for kørsel uden chaufførkort
Lovgivningen siger, at en chauffør altid skal
indsætte et chaufførkort i fartskriveren,
før han begynder at køre. Dette gør det
muligt at downloade al information om
køre- og hviletider og sikre, at chaufførerne
respekterer de lovlige arbejdstider.

www.addsecure.com

Systemet vejleder chaufføren med
påmindelser og en statuslinje.

I tilfælde af en overtrædelse bliver linjen rød,
og chaufføren skal skrive en begrundelse.
Påkrævet hardware*

Roadbox fra AddSecure: der skal bruges en
indbygget computer til at indsamle data fra
fartskriveren
Hvis du ønsker at tilbyde køre- og
hviletidstjenester til dine chauffører, kræver det
en skærm (valgfrit):
Vision Fixed eller Vision Mobile fra AddSecure
Co-Driver App fra AddSecure

*Yderligere oplysninger kan findes i vores
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Et kronologisk display gør det nemt at analysere
aktiviteter

